ពាក្យសប
ុំ ម្រើការងារ

Photo
4x6

(Application for Employment)
ិ ព្រះសង្ឃរាជ ទេរ វង្ស និង្ ផ្លូវអ៊ុមឆាយ ភូមិមណ្ឌល១ សង្កាត់ស្វាយដង្គំ ព្រុង្ទសៀមរាប ព្បអប់សំប៊ុព្តទលខ ៥០ េូសរទ័(៨៥៥) ៦៣ ៩៦៣៤០៩ េូរស្វរ (៨៥៥) ៦៣ ៧៦០ ៤៥២
វថី

Tep Vong &Um Chhay Street Mondul 1, Svay Dangkum, PO Box 50, Siem Reap, Kingdom of Cambodia
Tel: (855) 063 963 409 Fax: (855) 63 760 452 www.angkorhospital.org

HRform:1301
H ឬទបាះរ៊ុមភទដ្ឋយរ៊ុំរយូេ័រ រួចច៊ុះហតថទលខា។ េំរង្់ណដល
- សូមបំទរញេំរង្់ ទនះ (HRform1301)ទដ្ឋយទព្បើបិច្មមតា
បំទរញរួចនឹង្ព្តូវេ៊ុរដ្ឋរ់នឹង្ទព្បើ ព្បាស់ទដ្ឋយការ ិយាល័យ្នធ្លនមន៊ុ សស។
-មនទីទរេយរ៊ុ មារអង្គរ ជាអង្គភារណដលផ្តល់ឱកាសការង្ករទសមើរភារគ្ននចំ ទ

ះប៊ុលគលិរ។ ទយើង្មិនទរ ើសទអើង្ប៊ុលគលិរ

ទដ្ឋយណផ្ែរទៅទលើ ជំ ទនឿ ជាតិស្វសន៏ រណ្៌សំប៊ុរ ទភេ អាយ៊ុ ទដើមរំ ទណ្ើត ស្វថនភារព្លួស្វរ ឬរិ ការភារទ

ើ យ។

- Please complete this form (HRform1301) by typing or using ball-point pen and sign. The completed form will be filed
for Human Resources purposes at the Human Resources Department.
- AHC is an equal opportunity employer. We do not discriminate on the basis of race, religion, color, gender, sexual
preference, age, country of origin, marital status or disability.

តំណណ្ង្ចង្់បាន (Position applied for)

រំរ ឹតព្បារ់ណខចង្់បាន ( Desired Salary)

ទរលណាអាចចូលទ្ាើការបាន?

ទតើអរ
ន មានធ្លលប់ឬរំរ៊ុង្ជាប់រិរេ
៊ុ ឬ
ធ ទេ?

(Date Available for Work dd/mm/yy)

(have you ever been convicted of any crime?)

រត៌មានេូទៅ (PERSONAL DATA)
នាមព្តរូល និង្នាមខលួនជាទខមរភាស្វ

នាមខលន
ួ (សរទសជាអង្់ទលលស) Full name
(Family name)

(Middle name)

(Given name)

ទលខអតតសញ្ញាណ្ប័ណ្ណ

សញ្ញ
ា តិ

ថ្ថៃណខឆានរ
ំ ំទណ្ើត

រណនលង្ រំទណ្ើត

ID /Passport Number:

Nationality

Date of Birth(dd/mm/yy)

Place of Birth

ព្រុមGroup

ភូមិ Village

អស័យដ្ឋានផ្ទះទលខ Current Address: house# ផ្លូវ Road#

សង្កាត់/ឃ៊ុំ Sangkat/Commune
ទលខេូរស័រទ Phone Number

ខ័ណ្ឌ/ស្សុរ Khan/ District
E-mail address

ទលខេូរស័ររ
ទ ង្ររណ្
ី បនាទន់
៊ុន
Emergency Tel. Contact:

ទខតត/ព្រុង្ Province/Town
ទ្មះ Name

ព្បវតតិការសិរា (EDUCATION BACKGROUND)
Academic Qualifications
សូមសរទសរព្បវតតិសិរា (ទព្កាយឧតតម ឧតតម ឬម្យមសិរា) ច៊ុង្ទព្កាយរបស់អនរទៅជួ រទលើព្រមទំង្ភាាប់មរជាមួយនូ វ
ឯរស្វរសញ្ញាបព្តថតចមលង្សំទៅទដើ ម។ (Please list the most recent academic education on the top row. All
certifications need to be certified from the original copy and attached with this form.)
ណខឆានំសិរា Date
From

To

ទ្មះស្វលា/ វ ិេាស្វថន

សញ្ញាបព្តេេួលបាន

ទ្មះជំនាញ

School / Institution attended

Qualification Obtained

Major

ការសិរាដ៏ថ្េទេៀត Other Qualifications / Couse Attended
Date
From

To

ទ្មះវ ិេាស្វថន/អង្គការ

វ ិញ្ញាបនបព្តេេួលបាន

School / Institution attended

Qualification Obtained

ទ្មះជំនាញ
Brief description
(Training Modules)

ជំនាញភាស្វរបរទេស រត៌មានវ ិេា និង្ជំនាញទផ្សង្(LANGUAGES , IT and other SKILLS)
Please indicate your proficiency as follows: Excellent = 4, Good =3
, Fair =2 , Basic = 1, None = 0
Language
Reading Written Spoken
English
Other
Other

រត៌មានវ ិេា (ITSkills)
Khmer Unicode

Microsoft Word
Microsoft Excel
Microsoft PowerPoint

Other
Other

Microsoft Outlook
Other

Other Skills and Achievements
(Please list any other relevant skills and achievements you would
like to mention.)

Other

Score

ព្បវតតិការង្ករ (CAREER HISTORY)
សូមបំទរញព្បវតតិការង្កររបស់អនរណដលរំរ៊ុង្ទ្ាើនាទរលបចច៊ុបបននរ៊ុង្តារាង្ទលើ
ន
ទល។ (Please start from your current

employment.)

ណខឆានំបំទរ ើការ

អង្គភារ/ព្រុមហ៊ុន

Date

Company/ Organization

From(mm/yy)

តំណណ្ង្

ទព្កាមអង្គភារ
Report to

Position/Job title

To(mm/yy)

រិចចការណដលរំរ៊ុង្ទ្ាើ
Job Description(duties,skills,
equipment used)

អនរធ្លនា (REFERENCE): លួ រជាព្បធ្លនរបស់អនរ ណដលស្វគល់អនរចាស់អំរីការង្ករ តួនាេី និង្ការេេួលខ៊ុ សព្តូវរបស់អនរ។
Preferably a person who knows about your work, duties and your responsibilities. He/she should be your supervisor.

តួនាេី Position

ទ្មះ Name

ណខឆានំបំទរ ើការ

អង្គភារ/ព្រុមហ៊ុន

Date

Company/ Organization

From(mm/yy)

ទលខេួរស័រទ Tel

តំណណ្ង្
Position/Job title

ឈប់ទដ្ឋយមូលទហត៊ុ
Reason for leaving

To(mm/yy)

រិចចការណដលបានទ្ាើ
Job Description(duties,skills,
equipment used)

អនរធ្លនា (REFERENCE): លួ រជាព្បធ្លនរបស់អនរ ណដលស្វគល់អនរចាស់អំរីការង្ករ តួនាេី និង្ការេេួលខ៊ុ សព្តូវរបស់អនរ។
Preferably a person who knows about your work, duties and your responsibilities. He/she should be your supervisor.

តួនាេី Position :

ទ្មះ Name:

ណខឆានំបំទរ ើការ

អង្គភារ/ព្រុមហ៊ុន

Date

Company/ Organization

From(mm/yy)

ទលខេួរស័រទ Tel

តំណណ្ង្
Position/Job title

ឈប់ទដ្ឋយមូលទហត៊ុ
Reason for leaving

To(mm/yy)

រិចចការណដលបានទ្ាើ
Job Description(duties,skills,
equipment used)

អនរធ្លនា (REFERENCE): លួ រជាព្បធ្លនរបស់អនរ ណដលស្វគល់អនរចាស់អំរីការង្ករ តួនាេី និង្ការេេួលខ៊ុ សព្តូវរបស់អនរ។
Preferably a person who knows about your work, duties and your responsibilities. He/she should be your supervisor.

ទ្មះ Name:

តួនាេី Position :

ទលខេួរស័រទ Tel

ណខឆានំបំទរ ើការ

អង្គភារ/ព្រុមហ៊ុន

Date

Company/ Organization

From(mm/yy)

តំណណ្ង្
Position/Job title

ឈប់ទដ្ឋយមូលទហត៊ុ
Reason for leaving

To(mm/yy)

រិចចការណដលបានទ្ាើ
Job Description(duties,skills,
equipment used)

អនរធ្លនា (REFERENCE): លួ រជាព្បធ្លនរបស់អនរ ណដលស្វគល់អនរចាស់អំរីការង្ករ តួនាេី និង្ការេេួលខ៊ុ សព្តូវរបស់អនរ។
Preferably a person who knows about your work, duties and your responsibilities. He/she should be your supervisor.

តួនាេី Position :

ទ្មះ Name:

ទលខេួរស័រទ Tel

*សំគ្នល់ (Important notice) :
រាល់រត៌ មានទំង្អស់ណដលអនរបានបំ ទរញរន៊ុង្េំរង្់ ទនះ លឺ អាចព្តូវបានរិនិតយទដើ មបីបញ្ញ
ា រ់ ភារព្តឹមព្តូវ។ រាល់រត៌មាន

មិនរិត ឬការបំ ភាន់រត៌មានទដ្ឋយព្បការណាមួយ អាចឲ្យអនរបាត់បង្់ឱកាសរន៊ុង្ការង្ករ ព្រមទំង្នឹង្ព្តូវបញ្ឈប់ រីការង្ករ
ព្បសិនទបើអនរព្តូវបានររទឃើញរំហ៊ុស។

Information that you provided on this form is subjected to verification. Falsification or misrepresentations may disqualify you from
consideration for continuing employment or/and may be grounds for termination at a later date.

**ការព្បកាសរីភារព្តឹមព្តូវរបស់ស្វមីជន (Declaration)
(

ទដ្ឋយមានហតថទលខាខ្ំ៊ុជាសរខីភារខាង្ទព្កាមទនះស្ស្វប់ ខ្ំ៊ុសូមបញ្ញ
ា រ់ថា៖ រាល់រត៌មាននិង្លិខិតភាាប់មរជាមួយទំង្
អស់លឺព្តឹមព្តូវទដ្ឋយគ្នមនការណរឬណរលង្បនលំទដ្ឋយព្បការណាមួយទ ើយ។ ខ្ំ៊ុអន៊ុ ញ្ញាតតឲ្យមានការតាមដ្ឋនព្បវតតិការង្កររនលង្មរ
របស់ខំ៊ុ្ព្បសិនទបើ មានតព្មូវការរីមនទីទរេយ។

ខ្ំ៊ុយល់ចាស់ថា៖ រាល់រត៌មានមិនរិតឬទចតនាបំ ភាន់រត៌មានទំង្ឡាយ អាចឲ្យខ្ំ៊ុបាត់ បង្់ឱកាសរន៊ុង្ការេេួលបាន
ការង្ករ ឬខ្ំ៊ុ អាចនឹង្ព្តូវមនទីទរេយរ៊ុមារអង្គរបញ្ឈប់រីការង្ករភាលមៗ។

With my signature below , I certify that all the information on this and all the attached pages is true, correct and complete to
the best of my knowledge and contains not willful falsification or misrepresentations. I authorize all former employers to release jobrelated information they may have about me. I fully understand that any misrepresentation or omission of any fact will be sufficient
causes for cancellation of employment or dismissal.

ថ្ថៃ ណខ ឆានំ

ហត្ថ លេខា
Signature _________________________
*សូមភាាប់មរជាមួយនូវឯរស្វរ

Date(dd/mm/yy)_____________________

រ់រ័នធទំង្ឡាយ (ទដ្ឋយមានព្តាចមលង្ចាប់ទដើម)ដូចជា សញ្ញាបព្ត វ ិញ្ញាបនបព្ត លិខិតការង្ករ ។ល។

*សូមយរេំរង្់ណដលបំទរញរួចមរដ្ឋរ់ ទៅការ ិយាល័យ្នធ្លនមន៊ុសស។
*please attach herewith supporting documents (certified certificates, employment letter from previous job etc.) you might have and send to Human
Resources Department.
* ទបរខជនណដលព្តូវបានទព្ជើសទរ ើស នឹង្តព្មូវទអាយទ្ាើលិខិតទថាាលទទសទៅព្រសូង្យ៊ុតិត្៍ម ម៊ុនទរលចូលបទព្មើការង្ករ
*Criminal Record check from Ministry of Justice is required for the successful candidate prior employment date.

រត៌មានបណនថម For more information : job@angkorhospital.org Tel: 063 963 409 , 092 976 687 , 092 69 12 24 .
For HR Officials:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------

